
 

LA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DEL MERCAT DE SANTA CATERINA 

GENERA MOLÈSTIES EN EL VEÏNAT I ELS COMERCIANTS 

 Abans de finalitzar el 2018 hauran d’estar implantades les dues millores 

proposades per l’Ajuntament: l’ampliació en 4 de les places de càrrega i 

descàrrega i el control de l’accés al c/Freixures mitjançant pilones hidràuliques.  

Barcelona, 3 de juliol del 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, va recomanar al Districte de Ciutat Vella que valorés la problemàtica causada per 

l’ús intensiu i indegut de la zona de càrrega i descàrrega del voltant del Mercat de 

Santa Caterina i cerqués la millor solució per evitar les molèsties generades en els 

veïnat. “L’actuació municipal no ha estat correcta i s’han infringit els drets dels veïns 

de la zona”, ha explicat la defensora del poble barceloní. 

Arran de la intervenció de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, l’Ajuntament ha 

respost que és “coneixedor d’aquesta situació” i B:SM ha dut a terme l’estudi 

Reordenació de la Distribució de Mercaderies a l’entorn del Mercat de Santa Caterina. 

L’estudi conclou que cal ampliar en 4 les places de distribució de mercaderies entorn 

del mercat i controlar l’accés de la càrrega i descàrrega al carrer Freixures mitjançant 

pilones hidràuliques, que impediran l’accés fora d’horari autoritzat, a excepció de 

veïns, serveis i paradistes amb plaça reservada al pàrquing soterrat. “Es preveu que 

l’obra es liciti després de l’estiu i estigui executada abans de finalitzar l’any”, han 

informat des del consistori.  

La queixa 

El promotor de la queixa, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del 

Voltant del Mercat de Santa Caterina, va mostrar el seu descontent pels 

incompliments reiterats de l’horari permès per estacionar a la zona de càrrega i 

descàrrega que hi ha al carrer Freixures i a la plaça de Santa Caterina. “Aquesta 

situació es produeix cada dia i genera molts problemes al veïnat i als comerciants de 

la zona”, va manifestar. També va afegir que “aquests fets han estat denunciats al 

Districte de Ciutat Vella, però tot continua igual i no s’han eliminat les infraccions 

que es produeixen”. 

Des de l’any 2012 es queixen de l’ús indegut de les zones de càrrega i descàrrega fora 

de l’horari establert, que és de dilluns a dissabte de 8 a 11 hores del matí i de 15 a 17 

hores de la tarda.  



La valoració de la Síndica      

La síndica de greuges de Barcelona considera que “l’actuació municipal ha estat 

insuficient, ja que s’han constatat els problemes de soroll per la deficient gestió i 

control del trànsit i l’aparcament en aquesta zona del Mercat de Santa Caterina”. 

A aquest ús fora d’horari d’aquestes zones de càrrega i descàrrega, cal sumar-hi que 

alguns dels llogaters del mercat que tenen places reservades a dins del recinte 

municipal per fer la càrrega i descàrrega la fan a l’exterior perquè els resulta més 

còmode. “L’inexistent control municipal que hem pogut constatar permet aquesta 

pràctica”, explica la síndica. A la zona del carrer Freixures s’aprecia dificultat en la 

maniobra, a causa de l’estretor de la via i la rotació de vehicles comercials que 

accedeixen al mercat. També hi ha un altre fet que contribueix a intensificar el 

problema: el centre de recollida pneumàtica que hi ha en el Mercat de Santa Caterina. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona remarca els perjudicis produïts a tot el veïnat 

afectat per aquesta situació, que cada dia ha de suportar molèsties de soroll i 

l’increment de contaminació de l’aire derivada de la circulació i l’aparcament constant 

de vehicles.  

“Calen actuacions per millorar la convivència i regular l’ús adequat de les zones de 

càrrega i descàrrega en aquest entorn. Possiblement amb una intervenció 

continuada al carrer de professionals que dissuadeixin els possibles infractors se 

solucionaria el problema”, detalla la síndica, que també creu que una reunió dels 

responsables municipals amb el veïnat ajudaria a “trobar solucions per pal·liar els 

efectes negatius d’aquesta dinàmica”.  

Abans de finalitzar l’any 2018, hauran d’estar implantades les dues millores 

proposades per l’Ajuntament de Barcelona: l’ampliació en 4 de les places de càrrega i 

descàrrega i el control de l’accés al carrer Freixures mitjançant pilones hidràuliques.  

 


